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Rabat na książki w wersji
papierowej obowiązuje
przy opłaceniu zamówienia
do 14 grudnia 2018 r.

leksykony
leksykon VAT
poradniki
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vademecum
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leksykony
leksykon VAT
poradniki
opodatkowania
vademecum
Z naszą ofertą zapoznasz się na

www.unimex.pl

LEKSYKON VAT – 2019 · wydanie dwutomowe
autor: Janusz Zubrzycki
format B5, ok. 2800 stron, planowany termin wydania: styczeń

TAKŻE

Nowelizacja VAT w 2019 roku!!!
Od nowego roku znowu szykują się istotne zmiany w VAT, m.in.:
• obowiązkowy split payment w niektórych branżach od 2019 r.
• likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K
• nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego (tzw. JPK_VDEK),
która ma zastąpić dzisiejszy JPK_VAT oraz deklaracje podatkowe VAT-7 i VAT-7K
• wprowadzenie kas fiskalnych online
• zmiany w Mini-One Stop Shop (MOSS)
• VAT od bonów towarowych
• nowa definicja pierwszego zasiedlenia.
Szczegółowe, kompetentne i przejrzyste (z wieloma przykładami) omówienie
tych zmian znajdziecie Państwo w najnowszym „Leksykonie VAT 2019”.
Jak zwykle w pozycji tej zaprezentowano liczne najnowsze orzeczenia NSA, ETS, a także
istotne dla praktyki stosowania VAT – interpretacje podatkowe, częstokroć z omówieniem
ich trafności.
To kolejna edycja, wielokrotnie nagradzanego, bestsellera wydawniczego autorstwa
sędziego NSA Janusza Zubrzyckiego, która zawiera również ustosunkowanie się Autora
do przedstawionych przez Czytelników zagadnień stwarzających im największe problemy
w stosowaniu VAT.
Tom II zawiera wszystkie aktualne przepisy dot. VAT, z uwzględnieniem zmian, które zaczną
obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

cena: 320,00 zł

240,00 zł

LEKSYKON – PODATEK DOCHODOWY
OD OSÓB PRAWNYCH – 2019

kupisz wyłącznie w eKsięgarni

TAKŻE

autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
format B5, ok. 1200 stron, planowany termin wydania: luty / marzec
Zapomnij o problemach z podatkiem dochodowym od osób prawnych!
Książka zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień, a także
gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej praktyce problemów, między innymi:
• Jakie zmiany obowiązują w podatku dochodowym od 1 stycznia 2019 r.?
• Exit tax – kto, kiedy i w jakiej wysokości będzie musiał go zapłacić?
• Kto i kiedy może opłacać podatek dochodowy według niższej 5 i 9 % stawki?
• Kiedy i w jakiej wysokości należy pobrać tzw. podatek u źródła oraz jakie zmiany w tym
zakresie obowiązują od 1 stycznia 2019 r.?
• Kto i kiedy może skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 100.000 zł?
• Kto, kiedy i jakim zakresie musi przygotować dokumentację dla cen transferowych?
• Jak poprawnie kwalifikować wydatki do kosztów uzyskania przychodów?
• Jakie są zasady i ograniczenia zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków
związanych z samochodami?
• Jakie są skutki opłacenia gotówką faktury powyżej 15.000 zł i jak prawidłowo ustalić limit?
• Jakie ograniczenia ustawodawca przewiduje w przypadku kosztów finansowania dłużnego?
• Jakie są praktyczne aspekty podziału przychodów na dwa źródła: przychody z zysków
kapitałowych i przychody z innego źródła?
• Kiedy opodatkować dotacje i jak rozliczyć wydatki nią pokryte?
• Jak rozliczać wydatki na reprezentację i reklamę?
W aktualnym wydaniu uwzględniono zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2019 r.
Dodatkowym atutem jest uwzględnienie najnowszych wyjaśnień organów podatkowych
i orzecznictwa sądów administracyjnych. Stan prawny aktualny na 2019 r.

cena: 228,00 zł

171,00 zł
kupisz wyłącznie w eKsięgarni

TAKŻE

LEKSYKON – PODATEK DOCHODOWY
OD OSÓB FIZYCZNYCH – 2019
autor: Ryszard Kubacki
format B5, ok. 1300 stron, planowany termin wydania: styczeń / luty
Ponad 1200 stron publikacji, w ramach których omawiane są standardowe, jak i bardzo
skomplikowane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, pomoże Ci znaleźć rozwiązanie, którego właśnie
poszukujesz!
W Leksykonie przedstawiono bieżące problemy wynikające ze stosowania niejasnych
regulacji prawa podatkowego. Uwzględniono także zmiany przepisów, które nastąpiły
w trakcie 2018 roku, jak i te, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Praktyczne wyjaśnienia, poparte bogatym i najnowszym orzecznictwem sądów
administracyjnych oraz interpretacjami Ministra Finansów (opatrzonymi w razie potrzeby
wnikliwymi, często krytycznymi uwagami autora) z pewnością ułatwią sprostanie
najbardziej zawiłym kwestiom dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym.
W Leksykonie szczegółowo zostaną omówione nowe, dosyć skomplikowane regulacje
dotyczące podatku od przeniesienia biznesu (exit tax), zmodyfikowane zasady sprzedaży
odziedziczonych nieruchomości, oraz inne nowości.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla doradców podatkowych, pracowników
organów podatkowych (skarbowych), osób zajmujących się „obsługą” podatkowoksięgową, jak i samych podatników.
Stan prawny aktualny na 2019 r.

cena: 224,00 zł

TAKŻE

168,00 zł

OPODATKOWANIE. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE,
EKSPORT, IMPORT – 2019
autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
format B5, ok. 880 stron, planowany termin wydania: marzec / kwiecień
Ty też możesz handlować z zagranicą!
Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji
zagranicznych.
Z publikacji dowiesz się m.in.:
• Jakie zmiany obowiązują w zakresie transakcji zagranicznych od 1 stycznia 2019 r.?
• Jakie zasady stosowania stawki 0 % w transporcie międzynarodowym towarów
wynikają z orzecznictwa TSUE?
• Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
• Kiedy zastosować stawkę 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
• Jakie są zasady stosowania stawki 0 % w eksporcie towarów?
• Jak ustalić podstawę opodatkowania w imporcie towarów?
• Jak rozliczyć VAT w przypadku nabywania i sprzedaży usług dla kontrahentów
zagranicznych?
• Jaki wpływ mają warunki dostawy na opodatkowanie dostaw łańcuchowych?
• Jakie są zasady korekty VAT w przypadku importu usług i wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów?
Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym
atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych oraz
aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
Stan prawny aktualny na 2019 r.

cena: 187,00 zł

140,25 zł

KOSZTY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 2019

TAKŻE

autor: Ryszard Kubacki
format B5, ok. 1000 stron, planowany termin wydania: luty/marzec
Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej 2019, to pozycja, dzięki której
z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów występujących w praktyce.
Wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z podatkowymi kosztami prowadzonej
działalności zostały omówione w sposób klarowny, przy użyciu przykładów, a także
poparte stosownymi i najnowszymi orzeczeniami polskich sądów administracyjnych, jak
i interpretacjami wydanymi przez Ministra Finansów.
W książce omówione zostało najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz
interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów
rozpoznawanych w działalności gospodarczej. Publikacja ta będzie stanowić dla Ciebie
nieocenioną pomoc przy rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień podatkowych.
Książka przeznaczona jest zarówno dla doradców podatkowych, pracowników organów
podatkowych (skarbowych), osób zajmujących się „obsługą” podatkowo-księgową, jak
i samych podatników.
Stan prawny aktualny na 2019 r.

cena: 156,00 zł

117,00 zł

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRAKTYCE.
TECHNIKI SPORZĄDZANIA. wydanie VI

TAKŻE

autor: Paweł Sałdyka
format B5, ok. 210 stron, planowany termin wydania: styczeń
Książka napisana przez praktyka omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób
problematykę rachunku przepływów pieniężnych.
Opracowanie zawiera m.in.:
• liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania
poszczególnych pozycji cash flow,
• przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania rachunku
przypływów pieniężnych zarówno metodą pośrednią jak i metodą bezpośrednią,
• przykład praktycznego zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel,
• kluczowe różnice występujące między KSR 1 a MSR 7, ze szczególnym
uwzględnieniem aspektu dotyczącego podatku dochodowego.
• analizę wskaźnikową rachunku przepływów pieniężnych.
Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w opracowaniu zasad zapewnia
bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie rachunku przepływów
pieniężnych.
Stan prawny aktualny na 2019 r.

cena: 74,00 zł

55,50 zł
kupisz wyłącznie w eKsięgarni

TAKŻE

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI
NIEMATERIALNE I PRAWNE – 2019
autor: Janusz Zubrzycki
format B5, ok. 1300 stron, planowany termin wydania: marzec
Rok 2019 to rewolucja w PIT i CIT!!!!
Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie
nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych
samochodów.
W książce w sposób bardzo przystępny omówiono powyższe nowości oraz inne
zagadnienia z zakresu przedmiotowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, m.in.:
• definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości;
• kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, nabycia
lub wytworzenia tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.;
• strat w majątku trwałym i możliwości wykazania
z ich tytułu kosztów uzyskania przychodów;
• ustalania wartości początkowej oraz leasingu środków trwałych;
• amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych
oraz innych składników majątku trwałego,
• zasad (metod) amortyzacji majątku trwałego.
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

cena: 168,00 zł

TAKŻE

126,00 zł

ORDYNACJA PODATKOWA – NOWOŚCI NA 2019 ROK
autorzy: Barbara Adamiak, Paweł Borszowski
format B5, ok. 150 stron, planowany termin wydania: styczeń / luty
Niniejsze opracowanie zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, które wejdą w życie w 2019 r., ale także tych, które weszły, bądź
wejdą w życie w drugiej połowie 2018 r. Autorzy dokonują wykładni dokonanych zmian
w przepisach Ordynacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów praktycznych. Szczegółowo omówiono zatem konsekwencje wprowadzenia do systemu prawnego:
• ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej (Dz. U. z 2018, poz. 1629); wprowadzenie nowych rozwiązań
normatywnych w zakresie praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów
przekształconych, czy też zmian w instytucji zawieszenia postępowania;
• ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1499); zmiany w zakresie
przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,
m.in. określenie funkcji STIR, problematyka analizy ryzyka, blokady rachunku
podmiotu kwalifikowanego, a także kar pieniężnych;
• ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771);
• ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2018 r. poz. 1540);
• ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544);
• ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693).

cena: 80,00 zł

60,00 zł

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE Z PAŃSTW WSCHODU ORAZ UE
– OPODATKOWANIE, OSKŁADKOWANIE I DELEGOWANIE DO INNEGO
KRAJU UE – PRAKTYCZNE PROBLEMY. VADEMECUM PODATNIKA

TAKŻE

autor: Lidia Rubińska
format B5, ok. 150 stron, planowany termin wydania: styczeń
Książka napisana przez praktyka koncentruje się na zagadnieniach związanych
z zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności z bloku wschodniego oraz z UE,
z uwzględnieniem delegowania do innego kraju UE. W publikacji omówiono zasady
opodatkowania oraz oskładkowania cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na
podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Omówiono także zagadnienia
delegowania cudzoziemca do innego kraju UE, a także konsekwencje nielegalnego
zatrudniania cudzoziemców. Autorka w książce powołuje praktyczne przykłady poparte
przepisami prawa, interpretacjami organów skarbowych oraz orzecznictwem sądowym.
Stan prawny aktualny na 2019 r.

cena: 74,00 zł

55,50 zł

SPLIT PAYMENT – PODZIELONA PŁATNOŚĆ.
PRAKTYCZNE PROBLEMY. VADEMECUM PODATNIKA

TAKŻE

autor: Łukasz Matusiakiewicz
format B5, ok. 130 stron, planowany termin wydania: luty / marzec
Z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące zapłaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności. Jest to zupełnie nowa instytucja, która może sprawiać
pewne problemy, a dotyczy praktycznie wszystkich podatników VAT.
Z publikacji dowiesz się m.in.:
• na czym polega podzielona płatność i czym jest rachunek VAT,
• co oznacza dobrowolność w stosowaniu mechanizmu,
• jakie korzyści wynikają ze stosowania split payment,
• czy można „odblokować” środki na rachunku VAT,
• jak uzyskać zwrot 25-dniowy na rachunek VAT,
• jaki bonus daje wcześniejsza zapłata podatku z rachunku VAT.
Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień.
Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także m.in. najnowsze wyjaśnienia organów
podatkowych.
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

cena: 78,00 zł

58,50 zł
kupisz wyłącznie w eKsięgarni

KWARTALNIK PODATKOWY VAT, PIT, CIT
dostępny TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
(w formacie ePUB), w e-Księgarni: sklep.unimex.pl
ok. 50-70 stron, wydanie raz na kwartał

KWARTALNIK
PODATKOWY

VAT
PIT
CIT

ePUB Kwartalnik podatkowy
– wszystko co nowe w podatkach VAT, CIT, PIT
• zmiany stanu prawnego i ich ocena
• najnowsze orzecznictwo z komentarzem
• najnowsze pisma MF z komentarzem
• przegląd piśmiennictwa
• istotne bieżące problemy i kontrowersje w stosowaniu prawa
podatkowego.
Kwartalnik jest przeznaczony dla wszystkich osób, które zawodowo są związane
z podatkami:
doradców podatkowych,
księgowych,
szefów firm,
pracowników służb skarbowych i podatkowych ect.

cena pojedynczego numeru: 24,00 zł
cena pojedynczego numeru po rabacie: 16,80

4x
ważne i nowe
Wszystko, co ach
w podatk
ndensowanej
podane w sko j formie.
ale i czytelne

DOSTĘPNY
T Y L K O
w formacie

cena prenumeraty: 96,00 zł
cena prenumeraty po rabacie: 67,20

zł

zł

30%

rabatu

